
ทศ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  โทร. 2001

ที ่ อว 0655.01/ วันที ่            มกรำคม  2564

เรื่อง   ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรียน หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ตำมหนังสือที่ อว 0221.1/ว 375  ลงวันที่  6  มกรำคม  2564  ศูนย์ปฏิบัติกำรและบริหำร
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) แจ้งมำยังมหำวิทยำลัย เพ่ือเผยแพร่ข้อ
สั่งกำรตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   และกำร
ด ำเนินงำนของ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 ควำม
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

ในกำรนี้  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำว มำยังหน่วยงำนของท่ำน  เพ่ือ
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิพร  บุญญำนุวัตร์) 
รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ทราบ + จัดดังเสนอ

๑๔ ม.ค. ๖๔

๖๕ ๑๔

สำนักงานคณบดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สิริศักดิ์ ชีช้าง
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จากเอธิโอเปีย 2 ราย ตุรกี 2 ราย เยอรมนี 2 ราย แคนาดา 1 ราย อิสราเอล 1 ราย 
สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 6 ราย



3แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ศบค., ส ำนักงำนกำรวิจัยแหง่ชำติ, กรมควบคุมโรค
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ข้อสั่งการตามนโยบาย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

**************** 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ) ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนของกระทรวง อว. 
(มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยสนับสนุนการวิจัย) เร่งด าเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุน 
การด าเนินงานเร่ืองโควิด-19 เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในพื้นท่ี จัดเตรียมความพร้อมในการบริการ
ประชาชนและการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เช่น เตรียมพื้นท่ีส าหรับโรงพยาบาลสนาม หน่วย 
คัดกรอง และจัดพื้นท่ีปลอดภัย เป็นต้น ตามการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 

2. ให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานท่ี บุคลากร เวชภัณฑ์ ยา หน้ากาก
อนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้มีจ านวนเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน ตามการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นท่ี โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด/พื้นท่ี และให้แจ้ง อว. ทราบโดยทันทีหากมีความต้องการให้ อว. 
สนับสนุนในเรื่องใดบ้าง 

3. ให้สถาบันวิจัย/หน่วยสนับสนุนการวิจัย จัดเตรียมนวัตกรรมทางการแพทย์ และ
ผลงานจากการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วและผ่านการประเมินประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนหน้ากากอนามัย 
หน้ากาก N95, PAPR, ห้องควบคุมความดัน, ระบบการฆ่าเชื้อและท าความสะอาด เป็นต้น ให้มี
ปริมาณเพียงพอและเร่งน าออกมาใช้งานได้ทันที และกระจายให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
และส่วนอื่นๆ ตามความต้องการ รวมท้ังเร่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานการณ ์

4. ให้ ศปก.ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ ร่วมกับ UHosNet เป็น focal point    ใน
การประสานงานการด าเนินงานตามข้อ 1-3  โดยจัดให้มีกลไกและเครื่องมือในการเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคความต้องการ (demand side ตามข้อ 2) และภาคผู้ผลิต (supply side ตามข้อ 3)  

5. ให้สถาบันอุดมศึกษาและทุกหน่วยงานของ อว. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการให้บริการนักศึกษา บริการประชาชน และบริการทางการแพทย์ อย่างเต็มที่ 

6. ใหส้ถาบันอุดมศึกษาและทุกหน่วยงานของ อว. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
โควิด  โดยมุ่งเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทันที ให้เกิดความตระหนัก  แต่ไม่ตระหนก 
ให้แพร่ข่าว "อว. ท าได้ สู้ภัยโควิดได้"  ให้หนักหน่วง  ไม่ใช่เพื่อเอาหน้าหรือเพื่อชื่อเสียงของ
หน่วยงานตนและไม่เกินความจริง  แต่มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักว่า "ไทยท าได้ ไทยฝ่าโควิด 
ได้ด้วยกัน” 

๕ มกราคม 2564 


